








Фаховй
CK6. Здатшсть адаптувати i узагальнювати результата сучасних 
дослщжень в металургшнш галуз1 знань для вирш ення наукових i 
практичних проблем.
СК7. Здатшсть використовувати ф!зико - маг ем атичн и й апарат для 
вирииення задач, що виникають у ход! професшноГ д1яльност1.
СК8. Здатшсть розробляти, впроваджувати, та пщтримувати процедуры 
управлшня яюстю виливюв з використанням програмних систем 
в1зуатзацп npopecie на основ! ефективного поеднання IT технологш i 
використання техшчних розрахунюв.
СК9. Здатшсть застосовувати знания та вмш ня з структурного. 
1нженерного анал!зу з метою забезпечення його ефективност! та 
надшность
СК10. Здатн1сть здш снювата i корегувати технолог! чш процеси в 
металургп та ливарному виробництвь
С К 11. Здатшсть виявляти об'екти для полшшення в техш щ  i технологи. 
СК12. Здатшсть здш сню вата виб!р матер!ал1в для вироб!в 
р1зноман1тного назначения з урахуванням експлуатацшних вимог i 
охорони навколишнього середовища.
1нновацш т:
СК13. Здатшсть розробляти плани проектування. анал1зу, розрахунюв та 
дослщжень, а також контролювати i'x виконання.
СК14. Здатн1сть володщи культурою еколопчно!, 1нформац1йно1 
безпеки, вмгги щентиф1кувати i ошнювати ризики у сфер! свое! 
профес1Йно1 /Дяльност!.
СК15. Бути готовим застосовувати та впроваджувати сучасш шновацш ш 
технологи у професш нш  сфер! д!яльност1.

F IIporaMHi результати навчання
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KjuoHoei результати навчання:
РН1. В и н и  розробляти та презентувати обгрунтований план дослщжень 
у вщповщност! до наукового напрямку.
РН2. Володщи !ноземною мовою, включаючи спец!альну терм!нолог!ю, 
для проведения л!тературного пошуку. Вм!ти представляти та 
обговорювати науков! результати !ноземною та украшською мовами. 
РНЗ. Вм!ти планувати та проводити експерименти, що мають 
вщношення до проблем з галуз! знань, використовуючи належне 
програмне забезпечення та знати як анал!зувати i в!дображати 
результати дослщжень.
РН4. Вм!ти визначати, анал!зувати та поеднувати шформацпо з р!зних 
джерел, виявити аналггико-синтетичний зм!ст та п!дготовити нову 
форму вторинно!' !нформацп.
РН5. Знати основш концепцп та розум!ти теоретичн! та практачн! 
проблемы в сучасному науковому напрямку дослщжень.
РН6. Вм!ти працювати з фах!вцями з р!зних галузей в рамках наукових 
проект!в. Знати про стимулы та бар’ери в ефективнш команднш роботл. 
РН7. Вм!ти працювати в !нтернац!ональн!й rpyni, ставитися з повагою до 
нац!ональних та культурных традицш, cnoco6iB робота шших член!в 
групи.
РН8. Мати професшну етичну повед!нку при виконанн! професшних 
досл!джень.
РН9. Вм!ти iHiniioBaTH та виконувати о ри гш альт  дослщження в








